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 ☐ Ny anmälan 

☐ Ändringsanmälan    ☐ Avslutningsanmälan 

 

 
Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Fälten i fetstil är obligatoriska. 
Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållaren bor eller där gårdsbruket har sitt 
driftscentrum. Kommunernas kontaktuppgifter hittas här: www.livsmedelsverket.fi/sv/ > första sidan > om oss > kontaktuppgifter > 
leta fram kontaktuppgifter till samarbetsområden. 
 

Myndighetens anteckningar 
Blanketten har mottagits, 
datum 

Bilagor, st. Mottogs/registrerades av, datum 

                  
 
 

1. Aktörens uppgifter 

Namn Personbeteckning/FO-
nummer 

Lägenhetssignum* 

                  
Telefonnummer E-postadress 

            
* Lägenhetssignum anges endast om man önskar koppla djurhållningen till aktörens lägenhetssignum. 
 

2. Djurens djurhållningsplatser (egna och andras) 

Djurslag Djurhållningsplats Egen Produktionssätt (se ifyllningsanvisningarna) 
Start datum 
för prod. 

Avslutnings
datum  

            ☐                   

            ☐                   

            ☐                   

            ☐                   

            ☐                   

            ☐                   

            ☐                   
 

3. Djurhållningsplatsens djurantal enligt djurslag 

Djurslag Platsens FI-signum Antal 

                  
                  
                  

                  

                  
 

4. Tilläggsuppgifter (t.ex. anmälarens kontaktuppgifter om de är andra än aktörens) 

      

 

5. Underskrift 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande  

      
      

 
    

IFYLLNINGSANVISNINGAR 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/kontaktuppgifter/leta-fram-partner/
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Alla som håller ett eller flera nötkreatur, får, getter, svin eller hästdjur som produktions-, sällskaps- eller hobbydjur ska registrera sig som 
hållare av djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Samma anmälningsskyldighet gäller också för djurhållning av fjäderfä, pälsdjur, 
hjort- och kameldjur, bin och humlor.  Innan djurhållningsverksamheten inleds ska du registrera djurhållningsplatserna som ska användas 
för djurhållningen. Förändringar som berör djurens djurhållningsplatser, djurslag eller förändringar i produktionssätt och avslutning ska 
göras inom 30 dagar. 
 
Anmälan om djurhållning görs med denna blankett. I blankettens övre hörn kruxas det för om hurudan anmälan det görs: ny anmälan, 
ändringsanmälan eller djurhållningens avslutningsanmälan. Djurens djurhållningsplatser registreras med blanketten Anmälan om 
djurhållningsplats. Blanketterna lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållarens gårdsbruk har sitt 
driftscentrum eller i den kommun där djurhållaren bor, ifall djurhållaren inte har ett gårdsbruk.  
 
1. Aktörens uppgifter 
Djurhållaren kan vara en fysisk eller juridisk person (t.ex. ett aktiebolag, ett öppet eller kommanditbolag, ett andelslag eller en förening) 
eller en sammanslutning av fysiska privatpersoner (dödsbo, beskattningssammanslutning) eller ett offentligt samfund (stat, kommun el. 
dyl.). Myndigheten får de grundläggande uppgifterna om djurhållaren antingen med personbeteckning från Befolkningsregistercentralen 
eller med FO-nummer från Företags- och organisationsdatasystemet 
 

Namn: Den fysiska personens för- och efternamn eller företagets, samfundets eller dödsboets namn. 

Lägenhetssignum: Med lägenhetssignum avses gårdens lägenhetssignum i landsbygdsnäringsregistret som 
myndigheten gett gården. Djurhållningen kan kopplas till lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsens 
besittning är då kopplad till lägenhetssignumet och då djurhållaren byts förändras också 
djurhållningsplatsens innehavare. 

Personbeteckning: En fysisk personen kan koppla djurhållningen till sin personbeteckning eller till sitt 
lägenhetssignum. 

FO-nummer: Företagets eller samfundets FO-nummer. Djurhållningsplatsen kan kopplas till FO-numret. Om 
djurhållningsplatsen är kopplad till FO-numret kan man inte använda lägenhetssignumet. 

 
2. Djurhållningsplatserna 
Här anmäls de djurhållningsplatser där djur hålls enligt anmälan. Ifall djurhållningsplatserna inte ryms på denna blankett kan du bifoga en 
bilaga. Ifall du också ska anmäla en djurhållningsplats (skild blankett!) så skriv djurhållningsplatsens namn; om du anmäler djurhållning till 
en befintlig djurhållningsplats så använder du djurhållningsplatsens eget FI-nummer. Ifall du använder en annan persons djurhållningsplats 
behöver du djurhållningsplatsens FI-nummer. Kryssa i ”Egen” om djurhållningsplatsen är registrerad till samma aktör vars djurhållning du 
anmäler.  
 
Produktionssättet berättar om för vilket ändamål som djur hålls. Full lista av alla verksamhetsformer hittar du på Livsmedelsverkets sida 
(https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-ja-
rekisterointi/toimintamuodot-fi-sv.pdf). Samma djurhållningsplats kan ha flera olika verksamhetsformer för samma eller olika djurarter. 
 
Startdatum berättar om när verksamheten börjar och avslutningsdatum när verksamheten avslutas, beroende på vad som anmäls. 
Startdatumet kan inte vara i det förflutna. Uppskattat avslutningsdatum kan lämnas tomt då verksamheten är i kraft tillsvidare. När 
djurslagets djurhållning avslutas permanent anges avslutningsdatum. 
 
3. Djurhållningsplatsens djurantal enligt djurslag 
Här anges antalet djur per djurart för verksamhetsstället som anmäls. Om du registrerar dig som djurhållare av svin, nötkreatur, får eller 
getter behöver djurantalet inte anges. Dessa djurs anmälningar görs till nötkreaturs- får-, get- eller svinregistret. För bin och humlor anges 
antalet bikupor och humlebon. Avslutande av ett produktionssätt på en djurhållningsplats anmäls med att ange antalet noll. 
 
4. Tilläggsuppgifter 
Här kan du ge tilläggsuppgifter om djurhållningen, t.ex. bilagornas namn och antal. 
 
5. Underskrift  
Blanketten ska undertecknas. Om blanketten sänds per e-post behövs ingen underskrift om det finns tillräckliga uppgifter om avsändaren på 
blanketten. Om blanketten ifylls av ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo, ska antingen alla eller en av delägarna befullmäktigad 
person skriva under blanketten. För samfund och sammanslutningar kan undertecknaren också vara en person som har rätt att teckna 
samfundets eller sammanslutningens namn. Fullmakterna och ett utdrag ur handelsregistret som påvisar namnteckningsrätt eller 
motsvarande ska bifogas till blanketten. 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/toimintamuodot-fi-sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/toimintamuodot-fi-sv.pdf

